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НАБАВКУ број ЈН 5/2015 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Овим путем вас обавештавамо о појашњењу конкурсне документације у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) у предметном
поступку.
Питање 1.
Увидом у конкурсну документацију део VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 11. Подаци о врсти, садржини, начина подношења,
висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача.
I Понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: НЕ НАВОДИТЕ ДА ЛИ
ТРЕБА ДОСТАВИТИ ЈЕДНУ МЕНИЦУ КОЈОМ ЋЕ СЕ ПОКРИТИ СВЕ ПАРТИЈЕ НА
КОЈИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПОНУЂАЧ УЧЕСТВУЈЕ ИЛИ ПО ЈЕДНУ МЕНИЦУ ЗА
СВАКУ ПАРТИЈУ ПОНАОСОБ.

Одговор 1.
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 3% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана
отварања понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да
траје најмање колико и важење понуде].
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју

понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише
уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
С обзиром да понуђачи могу поднети понуду за целокупну набавку или најмање за
једну целокупну партију, можете поднети једну меницу за целокупну набавку или
уколико желите можете и за сваку целокупну партију за коју подносите понуду да
доставите посебно меницу, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а..
Ови одговори на питања имају карактер саставног дела конкурсне документације.
Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл.
гласник РС'' бр. 124/12) потврдите пријем појашњења на e-mail:
sbobic@kladovonet.com или на факс: 019/801-563.
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